
 

 

  

दरे्जदार शिक्षणात मुुंबईपेक्षा पुणे सरस 

कें द्रीय मनुष्यबळ विकास मुंत्रालयाने र्जाहीर केलेल्या देिातील विद्यापीठाुंच्या राष्रीय मानाुंकनाच्या (नॅिनल 
इन्स्टिट्यूिन रॅंककुं ग फे्रमिकक ) शे्रणीमध्ये िुंभर विद्यापीठाुंच्या क्रमिारीत सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठाला 
दहािे टथान शमळाले आहे.  
 

याच शे्रणीत बुंगळूरचे इुंडियन इन्स्टिट्यूि ऑफ साय्स प्रथम क्रमाुंकािर, ददल्लीतील र्जिाहरलाल नेहरू 
विद्यापीठ दसुरे आणण बनारस दहुंद ूविद्यापीठ ततसऱ्या टथानािर आहे.  
 

राज्यातील पारुंपररक विद्यापीठाुंमध्ये शे्रणीच्या क्रमिारीत एकही पारुंपररक विद्यापीठ नाही, त्यामळेु पुणे 
विद्यापीठ राज्यात अव्िल ठरले आहे. अशभमत विद्यापीठाुंनी मात्र या यादीत चाुंगले टथान शमळविले आहे.  
 

मानाुंकनाची ही टपर्ाक या िर्षी सिाांसाठी प्रथमच सक्तीची करण्यात आली होती. गेल्या िर्षीपासनू ही शे्रणी 
तनन्स चत करण्यास सरुिात झाली. मात्र, गेल्या िर्षी विद्यापीठाने त्यात भाग घेतला नव्हता.  
 

देिपातळीिर पदहल्या िुंभरच्या सिकसार्ारण यादीत राज्यातील आठ शिक्षण सुंटथा, महाविद्यालये ि 
अशभयाुंत्रत्रकी प्रत्येकी दहा, फामकसीच्या १५ शिक्षण सुंटथा आहेत.  
 

र्जगातील पदहल्या २०० दरे्जदार विद्यापीठाुंत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही, या िटतुन्सटथतीच्या पा िकभमूीिर 
सरकारने २०१५ मध्ये राष्रीय सुंटथात्मक मानाुंकन सुंरचना (एनआयआरएफ) र्जाहीर करण्याची घोर्षणा केली.  
 

 

 

गानसरटिती ककिोरी आमोणकर याुंचे तनर्न 

ककिोरीताई आमोणकर याुंचे आर्ज मुुंबईत तनर्न झाले. त्या ८४ िर्षाांच्या होत्या. ख्याल गायकीबरोबरच ठुमरी, 
भर्जनािर त्याुंची हुकूमत होती. सततच्या ररयार्जामळेु त्याुंचे गाणे रशसकाुंच्या हृदयाचा ठाि घ्यायचे. 
 

"अिघा रुंग एक झाला, रुंगी रुंगला श्रीरुंग', "सहेला रे...' सारख्या अनेत भािमर्ुर गीताुंनी रशसकाुंच्या ह्दयाचा ठाि 
घेणाऱ्या ककिोरीताईंचा र्ज्म मुुंबईत १० एवप्रल १९३१ मध्ये झाला.  
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त्या ख्यातनाम गातयका मोगबुाई कुिीकर याुंच्या क्या. मात्र त्याुंनी िाटत्रीय सुंगीत शिकायला प्रारुंभ केला तो 
भेंिी बार्जार घराण्याच्या अुंर्जनीबाई मालपेकर याुंच्या तालमीत. त्यानुंतर काही िर्षाांनी त्याुंनी मातोश्री मोगबुाईंकि े
शिक्षण घेण्यास प्रारुंभ केला. त्याुंचे सुंपूणक शिक्षण त्याुंच्या मातोश्री गानतपन्सटिनी मोगबुाई कुिीकर याुंच्याकि े
झाले. मोगबुाईंचे शिक्षण अल्लाददय ुं ख ुं साहेबाुंकि ेझाले होते.  
 

घराण्याुंच्या रूढ शभुंतीुंना फारसे महत्त्ि न देणाऱ्या बुद्धर्मती ककिोरीताईंनी कालाुंतराने सिक घराण्याुंच्या 
गायकीचा अभ्यास केला. घराणी िेगिेगळी असली तरी सुंगीत एकच आहे असे त्या म्हणायच्या. त्याुंनी सिक 
घराण्याुंच्या गायकी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न केला. बुंदीिी असोत ककुं िा ठुमरी गातयकीतला कुठलाही प्रकार 
त्याुंना िज्यक नव्हता. 
 

१९६४ मध्ये प्रदशिकत झालेल्या 'गीत गाया पत्थरों ने' या धचत्रपिासाठी त्याुंनी पा िकगायन केले. धचत्रपिसषृ्िीत 
आलेल्या किू अनुभिाुंमळेु त्या पु्हा िाटत्रीय सुंगीताकि ेिळल्या. 'र्जाईन विचारीत रानफुला' हे मराठीतील त्याुंचे 
गीतही टिरशिल्पाचा नमनुा ठरला.  
 

मुुंबईतल्या एलकफटिन महाविद्यालयात शिकलेल्या ककिोरीताईंना मळुात ि क् िर व्हायचे होत.े परुंतु त्यात मन 
रमल्याने त्याुंनी िाटत्रीय सुंगीताला िाहून घेतले. 
 

१९८७ मध्ये भारत सरकारने पद्मभरू्षण पुरटकाराने. तर २००२ मध्ये पद्मविभरू्षण पुरटकाराने त्याुंना गौरिले. 
 

 

 

गुर्जरातच्या पोलीस महासुंचालकपदी गीता र्जोहरी 

गरु्जरातच्या पोशलसाुंच्या प्रमखुपदी पदहल्याुंदाच एक मदहला पोशलस अधर्काऱ्याची नेमणकू झाली आहे. गीता 
र्जोहरी या आता गरु्जरात पोशलसाुंच्या महासुंचालक होणार आहेत.  
 

याआर्ीचेच पोलीस महासुंचालक पी पी पाुंि ेया पदािरून पायउतार झाल्यानुंतर त्याुंच्या र्जागी गीता र्जोहरी 
याुंची नेमणकू झाली आहे. सपु्रीम कोिाकमध्ये दाखल झालेल्या याधचकेमळेु पाुंि ेयाुंना या पदािरून दरू व्हािुं 
लागलुं होतुं. इिरत र्जहााँ ए्काउुं िर केसमध्ये पाुंि ेहे आरोपी आहेत. 
 

गीता र्जोहरी या १९८२ च्या बॅचच्या आयपीएस अधर्कारी आहेत. त्या सध्या गरु्जरातच्या सध्या त्या गरु्जरात 
हाऊशसुंग काॅॅपोरेिनच्या मॅनेन्सर्जुंग िायरेक्िर आहेत. 
 

 

 

फेिररचे मोसमातील ततसरे रे्जतेपद 



 

 

ियाची पन्सटतिी ओलाुंिलेल्या न्सटित्झलांिच्या र र्जर फेिररने २०१७च्या िेतनस हुंगामात टिप्नित िािचाल कायम 
राखत कट्िर प्रततटपर्ी राफेल नदालला नमिण्याची ककमया केली. शमयामी खुल्या िेतनस टपधे्रच्या अुंततम 
फेरीच्या तनशमत्ताने हुंगामात ततसऱ्याुंदा समोर आलेल्या नदालिर न्सटित्झलांिच्या खेळािूने सहर्ज मात केली. 
 

रवििारी मध्यरात्री झालेल्या लढतीत फेिररने ९४ शमतनिाुंच्या खेळात नदालिर ६-३, ६-४ असा विर्जय शमळित 
रे्जतेपदािर नाि कोरले. 
 

फेिररने २०१७ मध्ये तीन रे्जतेपदे नािािर केली. चाल ूहुंगामात फेिररची आत्तापयांतची र्जयपरार्जयाची आकििेारी 
ही २०-१ अिी आहे.  
 

नदाल पाचव्याुंदा शमयामी टपरे्च्या अुंततम फेरीत खेळला, परुंतु त्याची रे्जतेपदाची पािी युंदाही कोरीच रादहली.  
 

 

 

र्जोहाना को्िाची ऐततहाशसक भरारी 

त्रििनच्या र्जोहाना को्िाने शमयामी खुल्या िेतनस टपधे्रत मदहला एकेरीचे रे्जतेपद पिकािताना कॅरोशलन 
िोन्सननयाकीिर ६-४, ६-३ अिी मात केली.  
 

इुंग्लुंि मदहला िेतनसपिूुंच्या इततहासात ४० िर्षाांत न्सर्जुंकलेले हे मोठे रे्जतेपद आहे. या विर्जयाबरोबर को्िाने 
र्जागततक क्रमिारीत सातव्या टथानािर आगेकूच केली. 
 

शसिनी येथे र्ज्मलेल्या या २५ िर्षीय खेळािूने उपाुंत्य फेरीत अमेररकेच्या न्सव्हनस विल्यम्सिर मात करीत 
र्क्कादायक तनकाल नोंदिला होता. त्याच कामधगरीत सातत्य राखत ततने िोन्सननयाकीविरुद्र् खेळ केला आणण 
रे्जतेपदाला गिसणी घातली. 
 

याआर्ी १९७७ साली त्रििनच्या व्हन्सर्जकतनया िेि दहने विम्बल्िन चर्षक उुंचािला होता. त्यानुंतर महत्त्िाची टपर्ाक 
न्सर्जुंकणारी को्िा ही इुंग्लुंिची पदहली मदहला िेतनसपिू आहे. 
 

 

 

मेक इन इुंडियातील िाबो रोबोिला युरोपात विक्रीस परिानगी 

िािा मोिसकच्या मालकीच्या असलेल्या िीएएल कुं पनीने िाबो हा मेक इन इुंडिया सुंकल्पनेखाली तयार केलेला 
रोबोि म्हणरे्ज युंत्रमानि आुंतरराष्रीय विक्रीसाठी योग्य ठरला असनू युरोपातील बार्जारपेठेसाठी त्याला सीई 
प्रमाणपत्र शमळाले आहे.  
 



 

 

िाबो हा रोबोि मेक इन इुंडिया सप्ताहात गेल्या िर्षी प्रदशिकत करण्यात आला होता ि तो सकू्ष्म, लघु ि मध्यम 
उद्योगात टियुंचलीकरणासाठी योग्य आहे. आता युरोपातील आरोग्य, सरुक्षा, पयाकिरण मानकानुसार या रोबोिच्या 
विक्रीसाठी परिानगी शमळाली आहे.  
 

कच्चा माल हाताळणे, पॅकेन्सर्जुंग करणे यासाठी या रोबोिचा उपयोग होणार असनू तो भारतीय बनाििीचा आहे. 
सिेु भाग र्जोिणे, कॅमेरा ि दृष्िीिी सुंबुंधर्त इतर कामे अिा अनेक बाबी तो करू िकतो.  
 

 

 

सौरिातामुळे मुंगळािरचे िातािरण नष्ि 

सौरिात ि प्रारणाुंमळेु मुंगळािरचे िातािरण नष्ि झाले. पररणामी, अब्र्जािर्ी िर्षाांपूिी सर्जीिसषृ्िीस अनुकूल 
असलेला ग्रह िाळिुंिासारखा बनला, असे नासाच्या िैज्ञातनकाुंनी म्हिले आहे. 
 

नासाच्या मासक अ ॅिम न्सटफअर अाँि व्होलॅिाइल शमिनचे प्रमखु सुंिोर्क िुसक रॅ्जकोटकी याुंनी साुंधगतले, की 
मुंगळािर र्जो िायू होता तो अिकािात नष्ि झाला. आतापयांत ६५ िक्क्याुंपयांत असलेला अरग न िायूही 
अिकािात गेला.  
 

२०१५ मध्ये मािेन यानाच्या सदटयाुंनी सुंिोर्नाचे तनष्कर्षक माुंिताना साुंधगतले, की मुंगळािर एकेकाळी िातािरण 
होते, पण तो िायू अिकािात फेकला गेला. मािेन यानािरील उपकरणाुंनी मुंगळािरील आर्जच्या िातािरणाची 
मापने घेतली आहेत.  
 

द्रि पाणी हे र्जीिसषृ्िीसाठी आियक असते, पण आर्ज िातािरण फारच थुंि असल्याने सकू्ष्मर्जीिाुंना ते अनुकूल 
नाही. कोरिी नदीपात्रे ि खतनरे्ज अर्जनूही तेथे आहेत. हे सगळे तेथे एकेकाळी पाणी असल्यामळेु िक्य झाले 
आहे.  
 

पूिी मुंगळािरचे िातािरण िेगळे होते ते पषृ्ठभागािर पाणी िाहण्यास अनुकूल होते. सौरिात ि प्रारणे यामळेु 
मुंगळािरील िातािरणाचा ऱ्हास झाला. सौरिात हा सयूाकच्या पषृ्ठभागािरून सिुणारा विद्युतभाररत िायूुंचा प्रिाह 
असतो.  
 

पूिी सयूाकची अततनील ककरणे फारच तीव्र होती, त्यामळेु मुंगळािरील िातािरणािर पररणाम झाला. त्याआर्ी 
मुंगळािर सूक्ष्मर्जीि असािेत. नुंतर मुंगळ थुंि झाला ि तेथील सकू्ष्मर्जीि नष्ि झाले.  
 

 

 

ब ब डिलन याुंनी सादहत्याचे नोबेल अखेर टिीकारले 



 

 

बऱ्याच अतनन्सचततेनुंतर अखेर ब ब डिलन याुंनी सादहत्याचे नोबेल पाररतोवर्षक टिीकारले असल्याचे टिीडिि 
अकादमीने म्हिले आहे. टि कहोम येथे एका खासगी समारुंभात अकादमीच्या बारा सदटयाुंच्या उपन्सटथतीत 
त्याुंना सिुणकपदक ि मानपत्र देण्यात आले.  
 

त्याुंच्या मानपत्रात लॅदिन भार्षेतील महाकिी एनेि याुंच्या ओळी उद्र्तृ केल्या होत्या. त्यात म्हिले आहे, की 
पथृ्िीिरील र्जीिन आपल्या कलेने समदृ्र् करणाऱ्यास हा पुरटकार अपकण करण्यात येत आहे. 
 

डिलन याुंच्या रूपाने प्रथमच गीतकारास सादहत्याचे नोबेल शमळाले असनू ते आता थ मस मान, सॅम्युअल बेकेि, 

गॅत्रिएल गाशिकया माक्र्िेझ ि िोररस लेशसुंग याुंच्या पुंक्तीत र्जाऊन बसले आहेत.  
 

टि कहोममध्ये डिलन याुंची मफैल होण्यापूिी अज्ञात दठकाणी त्याुंना हा परुटकार प्रदान करण्यात 
आला. दरन्सप्लकेि अल्बमच्या प्रसारासाठी ते युरोपच्या दौऱ्यािर आले आहेत.  
 

ते १० र्जनूपयांत नोबेल पुरटकार शमळाल्याबाबत भार्षण देतील अिी अपेक्षा आहे अ्यथा त्याुंची पुरटकाराची 
रक्कम त्याुंना गमिािी लागेल, ते ध्ितनमदुद्रत टिरूपात भार्षण देतील ककुं िा एखादे गाणे सादर करू िकतील. 
पुरटकाराची रक्कम ८,९१,००० अमेररकी ि लसक आहे. 
 

माझी गाणी ही सादहत्य आहेत असे मला कर्ी िािले नव्हते, असे त्याुंनी डिसेंबरमध्ये पुरटकार कायकक्रमात 
अनुपन्सटथत असताना अमेररकी रार्जदतूाुंनी िाचून दाखिलेल्या भार्षणात म्हिले होत.े पुरटकार कायकक्रमास 
डिसेंबरमध्ये अनुपन्सटथत रादहल्याबाबत डिलन याुंनी नुंतर ददलधगरी व्यक्त केली होती. 
 


